Protokoll skidting, Värmlands skidförbund, Torsby 2015-05-30
Närvarande klubbar:
Arvika IS

Gillberga

Filipstads SF

SK Bore

IK Fryken

Grava IK

Brandsbols IK

Hagfors SF

Töcksfors IF

Ekshärads SF

Sunne SLK

Årjängs IF





Information angående längdkommittén:
Thomas Eriksson, LK´s ordförande visade och gick igenom de uppgifter som finns
inom längdkommittén.
Dessa uppgifter är följande:
Inköp medaljer DM
Kläder (västar + tävlingsdressar och överdragskläder Värmland)
Kickoff ICA & Folksam
Mediakontakter
Tävlingsprogram
Snowteam träffar
Snöläger
Träningsträffar i tunneln (kontakt med skidgymnasiet)
Träningsträffar i olika klubbar
Sponsoransvarig
Boka boende ICA och Folksam
Anmälan ICA och Folksam
Arrangera resor ICA och Folksam
Övrigt
Val av ny längdkommitté för säsongen 2015/2016:
- Ordförande LK Thomas Eriksson ytterligare 1 år
- Ledamot LK Jan Lundgren
- Ledamot LK Daniel Andreasson
- Ledamot LK Jan Björn
- Ledamot LK Maria Eklund Hermansson
- Ledamot LK Therese Lindeberg
- Ledamot LK vakant
- Ledamot LK Anna Johnson Webbansvarig

Uppgifter för ledamöter i LK bestäms vid nästkommande möte för LK.


Tävlingar säsongen 2015/2016:
Under säsongen ska sex uttagningstävlingar till ICA och Folksam cup anordnas.
Dessa är:
- Kalhyttepremiären
- Morapinglan
- Ekebyloppet
- DM
- Åsenloppet
- Tour de Valberget



Västar:
Information har skickats ut via mejl från Jan Lundgren. Västarna beställs genom mejl
till Jan. Texten är personlig och texten skrivs enligt följande:
Ex. Hanna J alternativt efternamn ex. Lundgren



Läger & träningsträffar VSK:
Målet är att vi ska ha två läger per år.
Följande är bokat i år:
Snowteam 30/5 Torsby
3-4 oktober Torsby, Valbergsängen
Förslag på ytterligare ett läger. Detta diskuteras vidare i LK.
Anmälan till lägret 3-4 oktober via tävlingskalendern. Anmälan senast 18/9.
Träningsträffar som anordnas av klubbarna ska anordnas under året. Alla klubbar tar
med sig detta. De träffar som anordnats tidigare har varit mycket uppskattade.



Folksam cup/Ica cup
Emil Mattsson kommer att vara ledare för Folksam.
Krav att det finns två ledare på vardera cupen.
Förslag att vi försöker få intresserade ungdomar som vill engagera sig som ledare. Vi
ska fråga ungdomar som går sista året på skidgymnasiet. Lämna gärna förslag till Emil
eller LK. Vi kommer även att lämna frågan vidare till lärarna på skidgymnasiet.
Kick off anordnas för Ica/Folksam. Här bör vi ha åtminstone två representanter från
Värmland.



Information kommande säsongs tävlingsprogram:
Viktigt att tävlingsdatumen blir klara tidigt.
Ansökan om tävlingar skickas till Jan Lundgren.
Tävlingar säsongen 15/16:
Kalhyttepremiären 26/12 *
Morapinglan 2-3/1 *
Ekebyloppet 6/1*
Gränsloppet, Töcksfors 9 eller 10/1 *
DM 16 eller 17/1(ansökan Ekshärad och Åmotfors) *
Tour de Mösseberg 23-24/1
Pilgrimsloppet, Åmål 24/1 *
Åsenloppet 30 eller 31/1
Ica cup 19-21/2
Folksam cup 26-28/2??? OBS! Inte beslutat
Folksam cup 3-6/3??? OBS! Inte beslutat
Ungdomsvasan 28/2
Lilla VM 13/3
USM 11-13/3 OBS! Ändrat datum
JSM 16-20/3 OBS! Ändrat datum
Lilla SS 19-20/3
Valbergsrännet långfredag
* = uttagningstävling för Ica och Folksam cup
Vi diskuterade att vi behöver ha en ökad variation i tävlingsprogrammet så att vi kan
anordna exempelvis skicross, olika längder, sprint, stafetter, "speedwayskidåkning"
(samlar poäng per heat) etc



Media
Jan Björn är medieansvarig i Värmlands LK.
Det är viktigt att vi marknadsför oss i media. Önskvärt att vi vid varje lopp kan
dokumentera och skicka till vår webbansvarig, Anna Johnson samt vår
media/pressansvarig Jan Björn som skickar materialet vidare till pressen.
Ett tips som lades fram var att bjuda in media för att ha en dialog med dem om hur vi
bäst för ut information till dem och så att de kan ge oss i klubbarna tips kring detta.
Varje klubb bör ha en pressansvarig inför tävlingen.



Kläder
Önskvärt att det köps in nya kläder inför nästa säsong. Minst ska vi köpa in nya
jackor.
Förslag att det köps in en neutral svart överdragsdress som tillsammans med
Värmlandsvästen blir Värmlands överdragskläder. Mössor och tävlingsdräkter finns

okej.
Förslag att västar köps in så att våra ledare kan använda dessa med tryck coach.
Detta ansåg mötet vara mycket positivt.
Vi pratade även om att försöka få sponsorer till våra dressar.
Vi tittade på förslag på dressar och LK får uppdraget att besluta kring detta.
Två alternativ finns.
1. Vi köper in hel dress typ "budgetvariant" svart med tryck.
2. Vi söker sponsorer och köper in dress. En sponsorgrupp förslås då bildas.
Det ska köpas in ca 35 dressar i överlappande storlekar så att våra ungdomar i såväl
Ica som Folksam kan använda dessa.


Övrigt
Distriksstafett för juniorer har tidigare finansierats av VSK. Viktigt hur och att vi
stöttar våra juniorer. Förslag att det finns en kontaktperson i VSK för detta.

Sekreterare vid detta möte:
Jenny Dahlin Ekshärads SF

